XXIII Rejackie Dni Kultury - informacje
XXIII Rejackie Dni Kultury z uwagi na panującą sytuację zostały ograniczone do jednego dnia – to jest 4.12.2020 r.
Motywem przewodnim jest disco, a tematem: „W rytmie disco”. Niemniej jednak, jak co roku, imprezie towarzyszą
różne inicjatywy kulturalne.
Od 1.12. na stronie szkoły dostępna jest wystawa adwentowa. Od 30 listopada klasy matematyczno-geograficzne
mogły brać udział w spotkaniach z:
30.11 i 1.12 – spotkanie z dr hab. Maćkiem Dębskim pt. "Co słychać w Arktyce?
3.12. – prof. Mirosławem Miką pt."Geografia to możliwość połączenia pracy i pasji".

XXIII Rejackie Dni Kultury - plan ramowy
8:45 - 9:00

Spotkania w "klasach"

9:00 - 11:00

Wydarzenia w "pokojach"

11:00-11:15

Przerwa

MS Teams

Oficjalne rozpoczęcie
11:15 - 12:05

Prelekcja z Aleksandrem Kropiwnickim, byłym ambasadorem RP w
Etiopii

12:05 - 12:10

Przerwa

12:10 - 13:00

Wywiad z Michałem Polem, dziennikarzem sportowym

13:00 - 13:15

Przerwa

13:15 - 14:45

Występy klas

Live na
stronie
Samorządu
i stronie
szkoły na
Facebooku

Oficjalne zakończenie

Po spotkaniu z wychowawcami w klasach – w czasie których przekazane zostaną wskazówki dotyczące udziału
w XXIII Rejackich Dniach Kultury od godziny 9.00 do 11.00 zapraszamy na spotkania
w „pokojach” w MS Teams. W czasie ich trwania obowiązują zasady opisane w regulaminie zdalnego nauczania oraz,
oczywiście, netykieta. Gospodarzami „pokoi” są wychowawcy klas organizujących przedsięwzięcie oraz samorządy
klasowe. W zajęciach w „pokojach” uczestniczą uczniowie, którzy zgłosili swój akces w wybranym przedsięwzięciu do
Przewodniczącego Samorządu i zostali w nich zarejestrowani. Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku wydarzeniach
w tym czasie.

Zapraszamy!
Przygotowanych zostało 12 „pokoi” uwzględniających różnorodne zainteresowania Rejaków:
klasa

tytuł

2c

Wypieki świąteczne

2e

"Gotowanie na śniadanie"

2f

Quiz muzyki disco z lat '80 '90 '00

2g

"Padlet o ikonach muzyki disco"

2h

Kalambury

2h

wspólne oglądanie filmu z późniejszą dyskusją

3b

Escape room

3e

"Najważniejsze, najsłynniejsze i najbardziej wpływowe zdjęcia w historii ludzkości"

3e

"Chemiczne podstawy życia i komórka, jako podstawowa jednostka życia – QUIZ BIOLOGICZNY"

3f

Turniej w Krunkera

SMR

Spotkanie z historią

O 11.15 - po piętnastominutowej przerwie nastąpi oficjalne rozpoczęcie w live części naukowo-artystycznej
XXXIII RDKów, która zostanie przeniesiona na strony Facebook – szkoły i samorządu.
Tu będzie można wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez p. Aleksandra Kropiwnickiego, byłego ambasadora RP
w Etiopii oraz wywiadu z p. Michałem Polem, dziennikarzem sportowym. Po prezentacji spotkań i krótkiej przerwie,
również w live, zostaną przedstawione przygotowane występy klas. Zakończenie RDKów planowane jest na godzinę
14.45.

